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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi kepulauan yang 

terkenal akan sumber alamnya yaitu timah. Timah merupakan salah satu bahan 

galian pertambangan terbesar yang dimiliki oleh Indonesia dan tidak dapat 

diperbaharui keberadaaannya, khususnya di Pulau Bangka, Propinsi Kepulauan 

Bangka Belitung.  

 Di daerah ini juga terdapat beberapa perusahaan pertambangan timah, salah 

satunya adalah PT Timah Tbk. PT Timah Tbk merupakan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) bergerak dibidang penambangan yang sebagian besar wilayah 

produksinya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Unit Penambangan Darat 

merupakan satuan  kerja yang bertanggung jawab mengawasi dan membina operasi 

penambangan darat.  

 Di penambangan darat PT Timah Tbk skala atau kelas penambangan dibagi 

menjadi beberapa kelompok yaitu: Tambang Besar (TB), Tambang Semprot (TS), 

Tambang Kecil (TK), Tambang Ponton Isap Darat (TPID). Untuk menentukan 

kelompok tambang tersebut maka dilakukan survey kelapangan, namun hasil dari 

kategori kelas tambang tidak bisa langsung keluar pada saat survey. 

Sistem pakar merupakan salah satu cabang ilmu kecerdasan buatan 

(Artificial-Intelligence) yaitu  suatu sistem yang dirancang untuk dapat menirukan 

keahlian seorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu 

masalah. Didalam penelitian ini penulis menerapkan metode Certainty Factor yaitu 

untuk mengakomodasi ketidakpastian pemikiran (inexact reasoning) seorang pakar 

yang di usulkan oleh Shortliffe dan Buchanan pada tahun 1975. Faktor kepastian 

(certainty factor) menyatakan kepercayaan dalam sebuah kejadian (fakta atau 

hipotesa) berdasar bukti atau penilaian pakar. 
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Pada penelitian Chandra Kirana, Harrizki Arie Pradana, Rahmat Sulaiman  (2019) 

dengan judul SISTEM DIAGNOSA PENYAKIT USUS MENGGUNAKAN 

METODE CERTAINTY FACTOR Aplikasi sistem pakar yang telah dibangun untuk 

mendeteksi penyakit usus berbasis Android telah berhasil diimplementasikan 

dengan presentasi akurasi 99,7265625%. dengan persentase itu, itu menunjukkan 

kepada kita bahwa diagnosis gejala penyakit yang dipilih sesuai dengan yang 

berpengalaman dari pengguna, dan memiliki akurasi yang ditentukan oleh sistem 

[1] 

Pada penelitian  Khairina Eka Setyaputri, Abdul Fadlil, Sunardi (2018) 

dengan judul ANALISIS METODE CERTAINTY FACTOR PADA SISTEM 

PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT THT Sistem ini berbasis web, sehingga user 

dapat dengan mudah mengakses dan memilih gejala yang dirasakan serta mencari 

informasi mengenai penyakit THT. [2] 

Pada penelitian Aryu Hanifah Aji, M. Tanzil Furqon, Agus Wahyu Widodo 

(2018) dengan judul ANALISIS METODE CERTAINTY FACTOR PADA 

SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT THT sistem pakar diagnosa penyakit 

ibu hamil menggunakan metode Certanty Factor (CF) yang dapat membantu 

mengenali penyakit selama kehamilan berlangsung berdasarkan gejala-gejala yang 

dirasakan ibu hamil serta tempat rujukan yang harus dituju oleh pasien. [3] 

Pada penelitian Annah Riadi (2017) dengan judul PENERAPAN METODE 

CERTAINTY FACTOR UNTUK SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT 

DIABETES MELITUS PADA RSUD BUMI PANUA KABUPATEN 

PAHUWATO  Melalui aplikasi ini, pengguna dapat melakukan konsultasi dengan 

sistem layaknya berkonsultasi dengan seorang pakar untuk mendiagnosa gejala 

yang terjadi pada pengguna serta menemukan solusi atas permasalahan yang 

dihadapi. [4] 

Pada penelitian Doddy Teguh Yuwono, Abdul Fadlil, Sunardi (2017) 

dengan judul PENERAPAN METODE FORWARD CHAINING DAN 

CERTAINTY FACTOR PADA SISTEM PAKAR DIAGNOSA HAMA 

ANGGREK COELOGYNE PANURATA Hasil penerapan Metode Forward 
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Chaining dan Certainty Factor dapat memberikan diagnosa hama pada Anggrek 

Coelogyne Pandurata berdasarkan gejala-gejala yang diberikan. [5] 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka pada penelitian ini penulis 

akan membangun sistem penentuan kelas tambang, karena belum adanya system 

untuk menentukan kelas tambang dengan cepat dan akurat yang  

diimplementasikan dalam penelitian berjudul "Penerapan Metode Certainty 

Factor pada aplikasi sistem pakar penentuan kelas tambang berbasis 

Android ( Studi kasus PT Timah Tbk )". 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah, “bagaimana mengimplementasikan aplikasi sistem pakar 

menggunakan metode Certainty Factor berbasis android serta sebagai upaya untuk 

membantu karyawan yang bersangkutan di Unit Penambangan Darat PT Timah 

Tbk ?” 

 

1.3  Batasan Masalah 

 Untuk mempermudah pembuatan sistem pakar penentu kelas tambang 

menggunakan metode Certainty Factor berbasis android, maka batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java (Android 

Studio Versi 3.2.1) dengan menggunakan Android SDK (Software 

Development Kit) sebagai pengembangannya. 

2. Sistem ini menggunakan algoritma Certainty Factor. 

3. Interaksi antara program dan user menggunakan pertanyaan yang diberikan 

oleh sistem serta memerlukan jawaban dari pengguna. 

4. Aplikasi ini membahas untuk penentuan kelas tambang yang ada di PT Timah 

Tbk. 
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1.4  Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai adalah untuk 

mengimplementasikan aplikasi sistem pakar penentuan kelas tambang darat PT 

Timah Tbk, menggunakan metode Certainty Factor berbasis android. 

1.4.2 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah,  

1. Memberikan kemudahan bagi karyawan Unit Penambangan Darat PT 

Timah Tbk  dalam menentukan kelas tambang sesuai dengan klasifikasi 

teknisnya. 

2. Menghemat atau mempersingkat waktu untuk menentukan kelas 

tambang sesuai dengan klasifikasi teknisnya. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Secara garis besar sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I        PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan untuk menjelaskan 

pokok-pokok pembahasan. 

BAB II       LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menguraikan teori-teori 

yang mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan peneliti sebagai dasar dalam 

melakukan penelitian. 
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BAB IV      ANALISIS, PERANCANGAN DAN  IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan tentang aplikasi atau program yang dibuat, baik itu 

mengenai analisis sistem, perancangan sistem, paparan implementasi dan 

hasil uji coba program. 

BAB V       PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan pada 

bab- bab yang telah diuraikan sebelumnya. 


